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  278-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .وجزاك اهللا خري  ))فنظرة إلى ميسرة (( : شيخنا الفاضل نرجوا تفسريا موسعا لقوله تعاىل : أبو ليلى 

إذا كان إلنسان حق ودين على آخر وحل وقت الوفاء ، وملا طالبه ذا  ))فنظرة إلى ميسرة ((  :الشيخ 

على صاحب احلق أن يقبل عذره احلق اعتذر بأنه حمسور غري ميسور ؛ فإذا كان صادقا يف هذا االعتذار ف

وأن ينتظره إىل ميسرة ، الشك أن هذا احلكم هو من كان حقيقة يف عسر ؛ أما من كان يقدم مصلحة 

نفسه وقضاء مصاحله الثانوية غري اجلوهرية على الوفاء للدين فهذا يكون مماطال ، وقد قال عليه الصالة 

ل الغين ظلم ويف حديث آخر أشد رهبة من احلديث مط )مطل الغني ظلم ( والسالم يف احلديث الصحيح 

مطل ( احلديث األول  ... )لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ( األول أال وهو قوله عليه الصالة والسالم 
واملقصود  )يحل عرضه وعقوبته ( أي مماطلة الواجد يف الوفاء  )لي الواجد ( احلديث الثاين   )الغني ظلم 

لنيل منه والطعن فيه والتشهري به وهو أن يقال فالن ظلمين ، فالن مياطلين وهو من قوله حيل عرضه أي ا

ليس عاجزا عن الوفاء بل هو قادر عليه ؛ فيجوز للمظلوم املماطل أن ينال من عرض املماطل الواجد أي أن 

ك غيبة جائزة يشهر به و ليس هذا من الغيبة احملرمة يف شيء وإمنا قلت ليس هذا من الغيبة احملرمة ألن هنا

لكن مع ذلك فهي حساسة دقيقة وليس كل إنسان يستطيع أن يفرق بني هذه الغيبة اجلائزة وبني الغيبة 



( : احملرمة اليت التحرمي هو األصل فيها كما هو معلوم يف احلديث الصحيح ، أال وهو قوله عليه السالم 
فيه ما قلت ؟ قال إن كان فيه ما قلت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول اهللا أرأيت إن كان 

فهذا هو األصل يف الغيبة وهي ذكرك أخاك مبا يكره ، إا حرام   )فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته 

ولكن كما  ))أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه (( كما هو صريح احلديث واآلية املعروفة 

فاألصل والعموم يف الغيبة هو التحرمي لكن  "ما من عام إال وقد خص   "يقول الفقهاء يف كثري من املسائل 

هلا مستثنيات من هذه املستثنيات ما ذكرناه آنفا بالنسبة للدائن الذي مياطله املدين بعد حلول األجل مع 

ا وجود الوفاء لديه ولكنه يصرف ماله ، ال نقول فيما ال جيوز ولكن على األقل فيما ال حيب ، بينما هذ

واجب عليه أن يؤديه فال يقوم ذا الواجب بينما يقوم باألمور املستحبة إن كانت مستحبة وأحسن أحواهلا 

أن تكون جائزة ومباحة ، والدليل الذي محل العلماء على أن خيصصوا الغيبة احملرمة بأمور أخرى جتيز 

ال يحب (( : فاآلية الكرمية تقول  نصوص كثرية من الكتاب والسنة ؛ ...االستغابة مع أا مكروهة عندنا 
إال من ظلم ؛ فإذن هذا املظلوم جيوز له أن جيهر بالقول  ))اهللا الجهر بالسوء من القول إال من ظلم 

السيء بالنسبة للظامل ، وهناك أحاديث كثرية جدا استنبط منها الفقهاء ستة أجناس من الغيبة اليت يصدق 

  صدق فيها أا غيبة حمرمة ، فقال أحد الفقهاء الشعراء فيها أن املستغاب يكرهها ولكن ال ي

  القدح ليس بغيبة يف ستة              متظلم ومعرف وحمذر" 

  "وجماهر فسقا ومستفت     ومن طلب االعانة يف إزالة منكر 

رضه لي الواجد يحل ع( هذه ستة أشياء القدح ، الطعن ليس بغيبة يف ستة متظلم أتيناكم باآلية واحلديث  
، وقبل أن نستطرد كثريا عن هذا احلديث الذي كنا فيه فقد يتساءل بعض احلاضرين قد فهمنا )وعقوبته 

؟  )وعقوبته ( مقصود النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله عرضه ، حيل عرضه ؛ فماذا يعين وعقوبته من قوله 

رفع املظلوم شكواه على ذلك الظامل إىل اجلواب أن العقوبة هنا تعود إىل احلاكم إىل القاضي الشرعي ، إذا 

القاضي فاستدعاه وعرف منه أنه مماطل أي واجد مماطل غري معسور بل هو ميسور فهذا يعاقبه على مماطلته 

وتقصريه يف الوفاء حبق أخيه ؛ فإذن يل الواجد حيل عرضه بالنسبة للدائن وعقوبته بالنسبة للحاكم ؛ نعود إىل 

يت من الغيبة احملرمة ، كان أوهلا املتظلم وفيها هذا النص القرآين واحلديث النبوي ، اخلصال الست اليت استثن

وهناك حديث آخر وهو من روائع أساليب الرسول عليه السالم يف تربية املسلم الذي احنرف عن سواء 

أن رجال  (السبيل ، فقد روى اإلمام البخاري يف كتابه األدب املفرد من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
جاء إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم يشكوا جارا له قائال يا رسول اهللا جاري ظلمني ، قال فاجعل 

والشك أن هذا  -متاعك في الطريق متاع دارك في الطريق ، فأخرج عفش الدار وألقاه في الطريق 



ن ؟جاري كلما مر شخص أو أشخاص طائفة من الناس ما لك يا فال  -العمل مما يلفت األنظار 
ظلمني قاتله اهللا ، لعنة اهللا ، كلما مر شخص أو أشخاص طائفة من الناس ما بالك ؟ جارني ظلمني 

يسبوه قاتله اهللا لعنه اهللا والظالم يسمع فما كان منه إال أن انطلق إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم 
الناس ، فقال له عليه الصالة ليقول له يا رسول اهللا مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني 

فهذا من األحاديث اليت يستدل ا  )لقد لعنك من السماء قبل أن يلعنك أهل األرض : والسالم 

العلماء على جواز استغابة الظامل ، أوال املظلوم شكاه إىل الرسول وقال جاري ظلمين ، والشك أن هذه 

ا يكره ؛ فهو يكره أن يقال عنه إنه ظامل لكن النيب صلى غيبة بالنسبة للتعريف العام تعترب غيبة ذكر أخاك مب

اهللا عليه وسلم الذي جاء بشرع إلصالح ما فسد من الناس ال يدع القاعدة العامة اليت وضعت إلصالح 

الناس لتعود مفسدة إلفساد الناس وإمنا يضع هلا قيودا وحدودا وشروطا ، وهذا الوضع يكون ببيانه عليه 

وله فنجد الرسول عليه السالم يف هذه احلادثة مل يكن موقفه جتاه الشاكي املظلوم يقول له  السالم بفعله وبق

( : كما قد يفعل بعض املتنطعني اجلاهلني من الناس يقول له اسكت يا أخي هذه غيبة ؛ ألن الرسول قال 
املتعلقة ببعض الناس يف  وهذا الورع البارد اليوم متمثل يف كثري من املعامالت )الغيبة ذكرك أخاك بما يكره 

صور شىت خمتلفة ، قد يأيت الرجل مثال إىل شخص صديق لزيد من الناس ، الرجل يريد أن يشارك زيدا 

املذكور فيأيت إىل صاحبه يسأله أنا يا أخي أريد أن أشارك زيدا هذا فماذا تعرف عنه ؟ أنا أريد أن أدخل 

د يكون يعرف عنه كل شر لكن يظن مسكني جلهله على بصرية يف هذه املشاركة ما تعرف عنه ؟ هو ق

بشريعة نبيه صلى اهللا عليه وسلم أنه إذا ذكر ما فيه فقد استغابه انطالقا منه من احلديث الذي أمسعه يف كل 

مناسبة وهو احلمد هللا احلديث صحيح ولكن ال يشرح شرحا صحيحا فيكون اجلواب أن يكتم احلقيقة وأن 

ا أخي كل الناس خري وبركة ، كل الناس خري وبركة فما يسع هذا اإلنسان يصارح خبالف ذلك فيقول ي

املستنصح إال أن يشاركه وبعد زمن يتبني أن ذلك الذي استنصحه ما نصحه مع العلم أن النيب صلى اهللا 

عليه وسلم قد أكد وجوب النصيحة على املسلمني يف احلديث املعروف من حديث متيم الداري رضي اهللا 

الدين النصيحة الدين النصيحة ، الدين النصيحة قالوا لمن يا ( : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عنه أن 
وألئمة املسلمني وعامتهم ؛ الشاهد  )رسول اهللا ؟ قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم 

صحهم فزيد هذا حينما هنا واحلديث يأخذ شرحا طويال ، وعامتهم من املسلمني جيب على كل مسلم أن ين

جاءه املستنصح يسأله أنا أريد أن أشارك فالنا ، فكان عليه أن يبني كل سوء يعرفه منه ليس بقصد التشفي 

واالنتقام منه وإمنا بقصد ماذا ؟ النصيحة والبيان ؛ ولذلك فيجب أن نفهم هذا املوضوع فهما جيدا 

معرف ، ومعرف له أمثلة من السرية ومن واقع املسلمني يف  وخمصصا ذه األنواع الستة أوهلا متظلم ، الثاين و 



كل زمان و مكان ، جاء يف السنة أن امرأة فاضلة من الصحابيات العاملات امسها فاطمة بنت أيش ؟ 

وانسيت ، امسها فاطمة كان زوجها طلقها طلقتني مث سافر عنها لعمل فأرسل إليها إىل وكيله أرسل إليها 

ء الوكيل إليها خيربها بأن زوجها قد طلقها الطلقة الثالثة فبانت منه بينونة كربى فعلى ذلك بالطلقة الثالثة فجا

طلب منها أن خترج من داره ، دار الزوج املطلق فهي طالبت حبق السكن وحق النفقة كما هو قائم اليوم يف 

 "فتجلببت وانطلقت إىل "   ، قالت "ليس لك سكىن وال نفقة " النظم والقوانني املرعية فقال هلا وهو وكيل 

أيوه امسها فاطمة بنت قيس ؛ ألن املشهور بني الصحابيات فاطمتان وهم كثر لكن املشهور اثنتان .. 

احدامها هذه فاطمة بنت قيس وأخرى امسها فاطمة بنت أيب حبيش ، أنا ملا بدأت وأنا أسرد القصة األوىل 

فيت بأن أقول فاطمة مث اسرتددت حافظيت وذاكريت وقفت وخشيت أن خيتلط علي احدامها باألخرى فاكت

فتذكرت إا فاطمة بنت قيس وفاطمة بنت أيب حبيش هلا قصة حيسن أن يعرفها الرجال قبل النساء وإن  

  كانت قصتها تتعلق بالنساء وليس بالرجال ـ يضحك الشيخ رمحه اهللا ـ 

  . ... :السائل 

النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ما مسعت من وكيل  آه الشاهد  جاءت فاطمة بنت قيس إىل :الشيخ 

ملاذا ؟ ألا مطلقة الطلقة  )ال نفقة لك وال سكنى ( : زوجها أنه ال شيء هلا ؛ فقال عليه الصالة والسالم 

الثالثة ؛ وعلى ذلك أمرها عليه الصالة والسالم بأن خترج من الدار ألا هي حمتلته ؛ أما النفقة فهي ليست 

هلا فما بيدها شيء ، أما املسكن ففي يدها فأمرها أن خترج من دار زوجها ليستلم الدار وكيل الزوج واردة 

اذهبي إلى ( ، أم شريك صحابية مث قال هلا معقبا على قوله إياها  )اذهبي إلى دار أم شريك ( وقال هلا 
يقصدها المهاجرون من الرجال  ال ، ال تذهبي إليها فإنها دار( فبادر وقال عليه السالم  )دار أم شريك 

فأخشى أن يقع منك خمارك فيرون منك ما ال ترضين ، اذهبي إلى دار عمرو ابن أم مكتوم فإنه رجل 
فإذا قضيت عدتك فال تفوتيني ( وقال عليه السالم هلا  )أعمى إذا وقع خمارك عن رأسك ال يراك 

العدة تعايل لعندي ، فذهبت هي عند الضرير ما معىن هذا الكالم العريب اجلميل ؟ حني تنقضي  )بنفسك 

عمرو بن أم مكتوم ، هذا هو الصحيح يف امسه ويقال فيه عبد اهللا ، عبد اهللا ابن أم مكتوم يف رواية لكن 

عبس وتولى أن جاءه األعمى وما (( : الصحيح انه عمرو ابن أم مكتوم وهو الذي نزل فيه قوله تعاىل 
إىل آخر اآليات ؛ انقضت عدا مث جاءت إىل النيب صلى  ))فعه الذكرى يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتن

بامليم  "يا رسول اهللا انقضت عديت وقد خطبين فالن وفالن ، خطبين أبو جهم " اهللا عليه وآله وسلم فقالت 

، هي تعرض عليه صلى  "خطبين أبو جهم ومعاوية بن أيب سفيان " ، وليس أبو جهل ذاك قتيل وخبيث ، 

 عليه وسلم هذين اخلاطبني لرتى رأيه فيهما ؛ فماذا كان قوله عليه السالم ؟ مل يكن قوله كقول ذلك اهللا



( : اإلنسان كل الناس خري وبركة وإمنا ذكر عيب كل منهما بالنسبة للواقع وهو السؤال ، قال عليه السالم 
يف تفسري هذه اجلملة النبوية  ال يضع العصى عن عاتقه ؛ )أما أبو جهم فرجل ال يضع العصا عن عاتقه 

قوالن أحدمها أنه ضراب للنساء ، واآلخر أنه كثري األسفار ؛ ألن العرب حينما يسافرون ماذا يفعلون ؟ 

يضعون العصا على العاتق واملزود على اخللق ويتم ماشي ؛ على كل حال هذه العبارة كناية عن أحد املعنيني 

زوجة أو املرأة املخطوبة ، هذا وصفه عليه السالم للخاطب األول وهو وكل منهما عيب يف الرجل ال ترضاه ال

،  )وأما معاوية فرجل صعلوك ( أبو جهم ، وصفه ذا الوصف املنفر للمرأة منه ، مث قال عليه السالم 

غبت يعين فقري ال جاه له وال منزلة له ، ال مال له ، إىل آخره ؛ ما كان موقف املرأة جتاه هذا الوصف ؟ ما ر 

ال يف هذا وال يف هذا ؛ اجلهال اليوم ما يقولون ؟ انقطع من نصيبها ، هذا هو اجلهل بعينه لكنها قالت بعد 

يعين  "فأغتبطت به " ما رأى منها األزورار واالحنراف عنهما عرض عليها أسامة بن زيد فرضيت به ، قالت 

يبة ، وعن اآلخر إنه صعلوك فقري ال قيمة انبسطت معه الشاهد قوله عن أحدمها أنه ضراب للنساء ، هذا غ

له غيبة ؛ لكن هذه الغيبة مغتفرة بل واجبة يف سبيل نصح املرأة ؛ ومن هنا جيب أن نفهم خطأ الذين ال 

ينصحون املستنصحني الذين يكونون مثال حباجة إىل خطبة امرأة أو فتاة فيأيت إىل جارها باجلنب يقول له يا 

يل أو البين أو كذا ، ما رأيك فيها ؟ نفس اجلواب التقليدي يف بعض البالد ،   أخي أنا أريد أخطب فالنة

كل الناس فيهم خري وبركة ، هو يعرف فيها أا شاردة البصر وأا خترج من الدار وأا ال تصلح للخاطب 

قدح ليس بغيبة املسلم الصاحل ، ملاذا مل ينصح ؟ غيبة ، نقطع من نصيبها يا أخي ما جيوز ؛ فقال العلماء ال

يف ستة متظلم ومعرف ؛ أتينا باملثال من احلديث واملثال من الواقع فالنة واهللا كويسة لكن ما تصلي ، واهللا 

تصلي لكن خترج متربجة ، واهللا كذا كل شيء فيها خري فقط موظفة ، إىل آخره ، هذا كله جيب أن يشرح 

حمذر ، هذه الصورة هلا واقعان  "ومعرف وحمذر متظلم " للخاطب املستنصح وإال يكون غشه وما نصحه ، 

متباينان أشد التبيان ، من ينبغي التحذير منه ال حيذرون عنه ومن ينبغي أن يصاحب يقولون إياك وإياه 

واحلر تكفيه اإلشارة يعين مثال قد يرى شخصا رجال يصاحب غالما صبيح الوجه رشيق القامة ويعرف عن 

من التخنث والذي يصاحبه رجل وليس بالرجل املعروف حبسن السرية  هذا الغالم شيء من التأنث أو

واالستقامة والصالح والتقوى وهناك يف احمللة يف احلارة من يعرف حقيقة هذا وهذا الواجب أن ينصح هذا 

الغالم وأن يقول ال تصاحنب هذا الرجل الذي رأيتك متشي معه ، هذه صورة ممكن أن ختتصروا منها صور 

ة جدا ؛ أما الصورة املعاكسة حيث ال جيوز التحذير ، فالن يا أخي ال متش معه ، ماذا يا أخي شىت وكثري 

  . وإياك واحذر منه  "فقط هذا وهايب " هذا رجل صاحل ومصلي واهللا هو مثل ما بتقول 

  .يف ناس يف األوقاف خيافون ميشون مع ناس آخرين خوفهم من أن حيسبوهم من مجاعتهم  :السائل 

هذا الثالث وحمذر ، وجماهر فسقا ، الرابع وجماهر فسقا  - يضحك الشيخ رمحه اهللا  -احسنني  : الشيخ



معصية جيهر ، ال خيشى اهللا وال يستحي من عباد اهللا ، هذا ليس له غيبة ؛ ولكين أذكر والذكرى تنفع 

يشا وارضاء لغليل غيظه املؤمنني أن هذا الفاسق حينما يراد استغابته فليس جيوز أن يستغيبه املستغيب تفش

وإمنا نصيحة للناس وتعريفا للناس به ؛ فهذا الفاسق جيوز استغابته ليس اندفاعا أو انطالقا من حديث 

هذا من األحاديث اليت ال يصح  )ليس لفاسق غيبة ( مشهور ضعيف السند ال تقوم به حجة أال وهو 

حا ؛ ويشبه هذا احلديث من الناحيتني الضعف نسبتها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن كان معناه صحي

اترعون عن ذكر الفاجر بما فيه ( يف السند والصحة يف املعىن حديث آخر موجود يف اجلامع الصغري 
أترعون أي أتتورعون يعين ورعا باردا ، أتتورعون  ؛  )اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس يحذره الناس 

أي  )ن عن ذكر الفاجر بما فيه اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس أترعو ( واألمثلة السابقة كلها 

استغابة الفاسق الفاجر ليس هو تفشيش خلق وإمنا لتحذير الناس منه وفقط ؛ فهو داخل أيضا يف باب 

النصيحة ، قد يقال مادام احلديث األول ضعيف السند والثاين شرحه فإذن ما احلجة الصحيحة يف أن غيبة 

( : ئزة ؟ نقول حديث اإلمام البخاري يف صحيحه عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها قالت الفاسق جا
هذه  )استأذن رجل في الدخول على النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال إئذنوا له بئس أخوا العشيرة هو 

كن هذا ليس غيبة وإال ليست غيبة ؟ غيبة ؛ ألن ذاك يف اخلارج والرسول داخل ويذكره بال شك مبا يكره ؛ ل

فلما دخل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم هش إليه  )إئذنوا له بئس أخ العيشرة هو ( داخال يف النص العام 

وبش وجلس ما جلس مث خرج ؛ من كان يراقب احلال ؟ السيدة عائشة رضي اهللا عنها ، ملا انصرف الرجل 

 "رية هو ، وملا دخل هششت له وبششت ؟ يا رسول اهللا ملا استأذن قلت إئذنوا له بئس أخ العش" قالت 

فهذا هو  )يا عائشة إن شر الناس منزلة عند اهللا يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم ( قال 

الفاجر ؛ فالرسول صلى اهللا عليه وسلم تعريفا للناس به قال بئس أخو العشرية هو ؛ لكن هو كان رئيس 

و أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما أحسن استقباله ومعاملته بل عشرية وحتت يده بعض ضعفاء املؤمنني فل

أغلظ عليه القول النقلب هذا الرئيس الفاجر ضررا على أصحاب الرسول الضعفاء الذين هم من عشرية 

بئس أخ ( الرجل ؛ ولذلك قال عليه السالم وهذا من أسلوبه يف الكالم ما قال بئس الرجل هو ، قال 
شرية له طائفة من الناس وهو عليهم رأس و حتته طائفة من املسلمني الطيبني فرتفق به ، الع)العشيرة هو 

بئس أخ العشيرة ( الرسول عليه السالم حينما استقبله ولكن ما كتم حقيقة أمره أمام السامعني لقوله األول 
غابة الفاجر بقصد ذلك ليصبح دليال للعلماء والفقهاء الذي سيقتدون به عليه السالم أنه جيوز است )هو 

املستفيت ، هذه قضايا تقع كثريا وكثريا جدا يف كل  "وجماهر فسقا ومستفت " أيش ؟ حتذير الناس ، قال 

يا رسول اهللا إن " زمان ومكان مما وقع يف عهد الرسول عليه السالم جاءت هند امرأة أيب سفيان فقالت 



" جة تستغيبه أي تتكلم بكالم يف غيبته يكرهه ، هنا الغيبة ، الرجل غائب والزو  "زوجي رجل شحيح خبيل 

ما كان موقف الرسول موقف هؤالء املتورعني ذلك الورع البارد ،  "أفآخذ من ماله ما يكفيين أنا وأوالدي ؟ 

اسكيت يا حرمة هذه استغابة لزوجك ما جيوز ، وإمنا أصغى إليها وسكت عن قوهلا وأعطاها جواب سؤاهلا ، 

؛ إذن سكت الرسول عليه السالم عن هذه  )ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف  خذي من( فقال هلا 

الغيبة ألن املستغيبة مستفتية تريد أن تعرف حكم اهللا بالنسبة للحالة اليت هي مع زوجها ؛ فالزوج يبخل 

اله ولكنها ال عليها وال يقدم هلا ما جيب عليه هلا وألوالدها من النفقة فهي تشعر أا حباجة أن تأخذ من م

تريد أن تقدم على أخذ هذا املال إال بعد السؤال للرسول عليه السالم ومعرفة احلكم الشرعي يف ذلك ؛ 

وهذا من ورع الصحابيات وخوفهم من اهللا عز وجل وأم ال يقدمون على شيء إال بعد سؤال أهل العلم ؛ 

بشرط ما يكفيك مش بقى تأخذ  )اله خذي أنت وولدك من م( فالرسول صلى اهللا عليه وسلم قال هلا 

على كيفك وتتصريف كأن املال مالك ، ال ، إمنا تأخذي أنت وولدك ما يكفيك من ماله باملعروف ؛ 

" فالشاهد هذا احلديث هو من مجلة األدلة على النوع اخلامس الذي ذكره الفقيه الشاعر يف بيته وهو قوله 

عانة يف إزالة منكر ، ومن طلب اإلعانة يف إزالة منكر ، ؛ و السادس واألخري ومن طلب اإل "ومستفت 

وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم (( : فقواعد الشريعة العامة واليت منها قوله تعاىل 
مثل القائم على حدود اهللا والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة ( : ومثل قوله عليه السالم  ))والعدوان 

فة في أعالها وطائفة في أدناها فكانوا هؤالء الذين هم في أدناها يصعدون إلى أعالها فكانت طائ
يعين يف نوع من املشقة واللكبة فقالوا لو أننا حفرنا يف قاع السفينة حفرة واستقينا املاء  )ليستقوا الماء 

ا أو تركوهم وشأنهم فإذا أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا ، وإذا لم يفعلو ( مباشرة ، فقال عليه السالم 
والمدهن فيها  ( يعين اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر  )مثل القائم على حدود اهللا (  )أهلكوا وهلكوا 

إىل آخره ؛ فإذا كان هناك مثال حملة نظيفة من أماكن يرتادها  )كمثل أقوام أو قوم ركبوا في سفينة 

وحنو ذلك مث بلغ أحدهم خرب بأن هناك شخص يريد الفساق والفجار كالبارات والسينماهات واخلمارات 

أن يفتتح حمال يبيع فيه ما ال جيوز شرعا كاخلمر مثال وحنو ذلك أو يريد أن يفتح دار سينما كما يقولون يف 

قرية ال تعرف هذه املالهي كلها ، وعلى ذلك فقس ؛ لكن هذا الرجل الذي بلغه اخلرب ال يستطيع أن حيول 

ك الظامل الذي عزم على أن يفتتح ذلك املكان احملرم ، فيأيت إىل زيد وبكر وعمرو وحيكي وحده بينه وبني ذل

أن فالنا يريد أن يفعل كذا وكذا ؛ هذا بال شك هو النوع األخري من الغيبة وهو التعاون ومن طلب اإلعانة 

ياء الستة جيوز للمسلم يف إزالة منكر ؛ ألم إن تركوا هذا اإلنسان غرق هو وغرق السكان ؛ ففي هذه األش

أن يستغيب أحيانا ، إذا كان أوال ليس قصده الطعن يف الرجل وإمنا قصده النصح للمسلم أو للمسلمني ، 



  .فهذه قاعدة جيب أن نعرفها جيدا 

ونرجع إىل قصة فاطمة بنت أيب حبيش اليت قلنا عنها إنه حكم يتعلق بالنساء لكن جيب على  :الشيخ 

ذا احلكم ؛ ألن النساء لو تيسر هلن مثل هذا الس الذي يدرس فيه كتاب اهللا وحديث الرجال أن يعرفوا ه

رسول اهللا فيكون الرجال هم الذين ينقلون ما يسمعون من األحكام ؛ وهلذا السبب يربر العلماء أو يسوغون 

 صلى اهللا عليه أن النساء يف عهد الرسول عليه السالم كن يصلني الصلوات اخلمس يف املساجد مع أن النيب

مع ذلك يصلني يف املساجد ملاذا ؟ ألن كن  )وبيوتهن خير لهن ( وسلم كان قد ذكر هلن قوله املعروف 

فاطمة بنت أيب حبيش رضي  ...يسمعن هناك من الدروس واملواعظ والنصائح ما ال يتيسر هلن أن يسمعنه 

ا االستحاضة سنتني كاملتني وهي واستمرت  "كانت تستحاض حيضة شديدة جدا " اهللا عنها قالت 

تظن أنه حيض ؛ فالغرابة يف املوضوع أا ال تصلي سنتني ، ال تصلي ظنا منها أا حائض ، هي تعرف أن 

احلائض ال تصلي بل ال جيوز هلا أن تصلي ولذلك هي ما صلت ألا تومهت من هذا الدم أا حائض ألنه 

، ويف  )كانت تثج ثجا ( ها من املستحاضات يف بعض الروايات أا يف بعض الروايات بالنسبة إليها أو لغري 

، فجاءت واهللا اهلمها بعد هذه املدة الطويلة  )كان إذا استحمت المركن الطشت ينقلب دما ( رواية أنه 

جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكرت له إين امرأة أستحاض فال ينقطع الدم عين ، فقال هلا عليه 

فأمسكي عن الصالة عدة ( انقطع واستمر سيالن الدم منك وليس هو احليض  )إنما هو عرق ( م السال
ولذلك فهذا احلديث يعطي  )ثم صلي ولو سال الدم ( قبل البالء هذا  )األيام التي كنت تحيضينها 

منهن يف  حكما للنساء جيب عليهن أن يعرفوا الفرق بني دم احليض ودم االستحاضة حىت ال تقع الواحدة

مثل ما وقعت فاطمة بنت أيب حبيش فترتك الصالة هذه املدة الطويلة تومها أا حائض واحليض كما قال 

على اللفظ األول يعرف  )يعَرف (ُ ، ويف رواية  )دم الحيض أسود يُعِرف ( عليه السالم يف بعض الروايات 

ف أي من لونه ، فدم احليض أسود قاين ، دم يعين له رائحة معروف رائحة الدم كريها عند النساء ؛ أما يعر 

االستحاضة كأي دم خيرج من اإلنسان فيه محرة ما فيه سوادا ؛ فإذا هذا من املميزات بني دم احليض ودم 

  االستحاضة ؛ ولعلنا ما شردنا عن شيء كنا نتكلم فيه لطول البحث

  . ... :السائل 

  .ا وهكذا يريد أبو ليلى ما نسينا شيئا يعين ألننا استطردنا كثري  :الشيخ 

  . جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك خالص :الشيخ 

طيب الناس يستخدمون  ))فنظرة إلى ميسرة (( كنت تكلمت عن الدين وبناء على سؤال األخ   :السائل 



  اآلن يف الدين الكمبياالت والشيكات وقانونا مثال الكمبياالت مثال حيق لإلنسان أنه إذا استحقت إنه يف

وهكذا ، القانون ينص  2/30وأخرى بتاريخ  1/30كمبياالت وراءها بتواريخ معينة مثال يف كمبيالة يف 

على أنه إذا جاء موعد األوىل وما سددت يستحق اجلميع الباقي يكون الباقي كله مستحق يف تاريخ األوىل 

ما شابه ؛ هل هذا الفعل وبناء على ذلك حيق لك أن حتجز على فالن املديون على حمله أو تقاضيه أو 

  جائز ؟

يل واجلد حيل عرضه " ال ما جيوز على اطالقه ؛ ولذلك قلنا تفسري اجلملة األخرية من احلديث  :الشيخ 

فيجب أن يرفع أمر هذا املتقاعس عن القيام بواجب الوفاء إىل احلاكم فإن كان مقصرا فممكن  "وعقوبته 

حه ، إما أن يصبح نظاما مضطردا فهذا ال جيوز طبعا ألن كل حالة أن يفرض هو العقوبة اليت يراها أا تصل

  أخذت اجلواب ؟   "بسم اهللا " لبوسها 

  .نعم  :السائل 

  .طيب  :الشيخ 

  شيخ حول حكم ملس املرأة حكم يقبل زوجته ؟ :السائل 

كن من أيوه ، اليوم سئلت هذا السؤال ومن عروس وال أقول عريس رجل عروس جديد متزوج مم :الشيخ 

أسبوع أو أسبوعني سألين مثل هذا السؤال هل تقبيل الرجل لزوجته ينقص الوضوء ؟ فأجبته بأنه ال ينقض 

  . ...الوضوء ، التقبيل ال ينقض الوضوء إذا كان جمرد تقبيل أي مل يشعر املقبل بأنه 

  .بشهوة  :السائل 

تذكرين بكلمة الشهوة من املعلوم أن  ال ، ما بشهوة حىت أنا قلت للرجل من باب التوضيح فأنت :الشيخ 

الرجل حني يقبل ابنته هو غري حني يقبل زوجته ، فتقبيله لبنته تقبيل رمحة وتقبيله لزوجته تقبيل شهوة ، 

فالبد من الشهوة هنا ملا نتكلم عن تقبيل الرجل لزوجته ليس بدون شهوة ؛ فهو التقبيل بشهوة لكن بشرط 

  .نعم .. ذي مثال ألن هذا ما يشعر أنه نزل منه شيء من م

  .املين  :السائل 

املين حيتاج ملعركة طويلة يعين ـ يضحك الشيخ رمحه اهللا ـ حىت قلت للرجل ليفهم علّي جيدا تأكيدا  :الشيخ 

إن التقبيل هو بشهوة وأنه ال ينقض الوضوء إال إذا شعر بأنه خرج منه ذاك املاء ، املاء هو املذي وكما قال 

هذا أمر طبيعي ؛ فإذا قبل بل قلت له هكذا تأكيدا للموضوع ولو  "وكل فحل ميذي  "بعض القدامى 

عضها مش قبلها فقط ، ولو عضها وما أنزل شيئا فوضوؤه صحيح ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله 

لت ، يف رواية عنها قا )كان يقبل عائشة رضي اهللا عنها ثم يخرج إلى المسجد وال يتوضأ ( وسلم أنه 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل ( : وهذا من لطفها وحسن أسلوا يف روايتها حلديثها قالت 



فقال هلا عروة ابن الزبري أنتم تعرفون أن الزبري آخذ أمساء أخت السيدة  )بعض نسائه ثم يصلي وال يتوضأ 

كان يقبل بعض ( قالت السيدة عائشة  دالة عليها له دالة عليها ؛ فلما ...عائشة فعروة بتكون هي خالته 
ملاذا يقول هكذا ؟ ألنه شعر  "من تكون هذه إال أنت ، من تكون هذه أنت " إىل آخره ، قال هلا  )نسائه 

  . ...بأا تكين كناية لطيفة وألنه يعلم مسبقا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك 
  


